
 רשימת גבולות אחריות המבטח
DavidShield Global נספח לתוכנית

גבול אחריות המבטח לכלל מקרי הביטוח לכל תקופת הפוליסה הינו €3,800,000 למעט מקרים בהם מצוין אחרת בטבלה להלן:

DavidShield Life Insurance Agency (2000) Ltd. 
www.davidshield.com  |  + 972-9-8920950  |  Join@davidshield.com

 חובת הודעה מראש 
לחברת הביטוח תקופת המתנה תקרת גבול אחריות המבטח השירות הרפואי

לא ביקורי רופא €3,800,000

לא מעקבי התפתחות הילד (טיפת חלב) €3,800,000

לא חיסוני ילדים €3,800,000

לא תרופות €3,800,000

לא עד €400 לשנה קלנדרית בדיקות גופניות תקופתיות לבוגר

כן, במהלך 90 ימי ההיריון 
הראשונים

12 חודשים רצופים עד €25,000
לכל חיי הפוליסה הריונות לידות והפלות מצורך רפואי

כן, לפחות 72 שעות לפני האשפוז
בחירום, עד 48 שעות מהכניסה

לבית החולים
€3,800,000 אשפוזים

כן, לפחות 72 שעות לפני האשפוז
בחירום, עד 48 שעות מהכניסה

לבית החולים
€3,800,000 אשפוזי יום

לא  עד 2 ביקורים בשנה קלנדרית חדר מיון (ללא אשפוז)

כן, לפחות 72 שעות לפני האשפוז
€380,000

לכל חיי הפוליסה
השתלות

עד €4,000
לכל מקרה ביטוח

הוצאות רפואיות שנוצרו אצל תורם
חי של איבר או ריקמה ו/או נסיעות

Co-Payומלונאות של התורם

כן, קבלת השירותים תתבצע אך ורק
ע”י ספקי שירותים שבהסכם עם

חברת הביטוח, כל השירותים יוזמנו
ויתואמו ע”י חברת הביטוח

עד €20,000
לכל מקרה ביטוח

פינוי חירום רפואי בהיטס

ע ד €40 לכל ביקור ולא יותר מ -24 
ביקורים בשנה קלנדרית

טיפולי פיזיוטרפיה/כירופרקטיקה/
ריפוי בעיסוק/הפרעות וטיפול בדיבור

12 חודשים רצופים
עד €8,000 לשנה קלנדרית

עד €15,000 לכל חיי הפוליסה
בריאות הנפש

עד €2,000 לכל מקרה ביטוח הובלת חולה ע”י אמבולנס

עד €4,000 לכל חיי הפוליסה ציוד רפואי לא מתכלה

עד €40,000 לכל חיי הפוליסה שירותים סיעודיים

כמפורט בכל אחד מפרקי הפוליםסה על פי האמור בפרק 4 €3,800,000 מצב רפואי קודם

כן, לפחות 15 ימים לפני ביצוע ניתוח
גדול ולכל היותר עד 30 יום לאחריו.

השירות וההטבה יינתנו רק
לשירותים שהוזמנו ותואמו ע”י

המבטח אצל ספקי שירות שבהסכם
עם המבטח.

עד €750
לכל חיי הפוליסה

איחוד משפחות

לתשומת לבך: נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה, תנאיה וחריגיה.


